คำนำ
รายงานผลการดาเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทารายงานขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizationsof the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ดาเนินการตามแผนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไป
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะทาให้การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรซึ่งดาเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และปลอดจากการทุจริต

สารบัญ
หน้
หน้าา
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๒ โครงสร้างการบริหารงาน
๑.๓ กรอบแนวคิด
๑.๔ วัตถุประสงค์
๑.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑.๖ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
๑.๗ การประเมินความเสี่ยง
๑.๘ กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑.๙ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
-การดาเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง

๑
๑
๓
๔
๕
๕
๖
๗
๙
๑๖
๑๙
๑๙

ส่วนที่ ๑
บทนา
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑.๑ สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จั งหวัดสุพรรณบุรี ตั้ ง อยู่ระหว่ างละติจู ด
๑๔.๔๗๔๓๒๒๑๔๗๖๔๗๙๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๙๗๐๖๙๖๗๘๔๖๘๔๒ อยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
เฉลี่ยประมาณ๓ เมตรมีพื้นที่รวมประมาณ ๑,๒๐๓.๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๖ ของพื้น ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ )โดยทางรถไฟ ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒),อาเภอสามชุก,อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓) และอาเภอ
แสวงหาจังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง)
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๒)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอวิเศษชัยชาญ , อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อาเภอผักไห่ และอาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภออู่ทอง และอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒)
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๒

๑.๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ/สังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสัง คมของพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีจานวน ๓ อาเภอประกอบด้วย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอบางปลาม้า และอาเภอศรีประจันต์ การปกครองและประชากรในพื้นที่มีการแบ่งเขตการปกครอง
ย่อย ดังนี้
๑) อาเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ๕๔๐.๙ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๒๐ ตาบล ๑๒๓
หมู่บ้าน
๒) อาเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ ๔๘๑.๓ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๑๔ตาบล ๑๒๗ หมู่บ้าน
๓) อาเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ ๑๘๐.๐ ตารางกิโลเมตร มีจานวน ๙ ตาบล ๖๔ หมู่บ้าน
(ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
๑.๑.๓ สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต ๑ เป็ นหน่วยงานในสั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กับมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ วรรค
สอง และมาตรา ๗๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ก่อตั้งเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการ
แก้ไ ขกฎหมายปรับเปลี่ยนให้ เป็นสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิ ง หาคม
๒๕๕๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ ตาม
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารและจั ด การศึก ษา และพั ฒ นาสาระของหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการและจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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๓

เขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต ๑
มีจ านวน ๓ อาเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี อ าเภอบางปลาม้ า และอ าเภอศรี ป ระจั น ต์
ตามภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษามี สถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ จ านวน ๑๓๘ แห่ ง การจั ด การศึ ก ษา
แบ่งได้ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑– อนุบาล ๓) ระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ )
๑.๒ โครงสร้างการรบริหารงาน
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสุ พรรณบุ รี เขต ๑ มี การแบ่ ง โครงสร้ างภายใน
แบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย มีบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โครงสร้างของการบริหารงานภายในองค์กรแบ่งเป็น ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย ดังนี้
๑. กลุ่มอานวยการ
๒. กลุ่มนโยบายและแผน
๓. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๗. กลุ่มกฎหมายและคดี
๘. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
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๔

พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๓ กรอบแนวคิด
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น
ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วย
การใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและ
ความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด
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๕

ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมากจนนาไป
สู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๔ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓) เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน
๑.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พั น ธ กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ที่ เ กิ ด จ า ก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภ า ย น อ ก
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อัน
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
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๖

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่ง ผลต่อประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิ น เช่ น การบริ ห ารการเงิ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ เ หมาะสม ท าให้ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพี ย งพอ และ ไม่ สอดคล้ อ งกั บ ขั้ นตอนการดาเนิ นการ เป็ น ต้น เนื่อ งจากขาดการจั ด หาข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริห ารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ ยงด้า นการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย/กฎระเบี ยบ (Compliance Risk: C)เกี่ย วข้ อ งกั บการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
๑.๖ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับ ดูแลไม่ทั่วถึ ง และการไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบหรือข้ อบัง คั บของ
หน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๑.๗ กำรประเมินควำมเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
ปัจจัยเสี่ยง
๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
๑.๑ ด้านการบริหารงบประมาณ
๑.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นตามความต้องการของโรงเรียน
- เพื่อให้ระบบบริหารงบประมาณและการเงินมี หรือกลุม่ งานที่ต้องการงบประมาณ
ประสิทธิภาพ
๑.๑.๒ การจัดทางบประมาณต้องครอบคลุมและกระจาย
สู่หน่วยงานซึ่งมีความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริง
๑.๒ ด้านการเงิน
๑.๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ความจาเป็น
ระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทาง
และเกิดประโยชน์หน่วยงานมากที่สุด
ราชการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล
- เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
๒.๒.๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติของบุคลากรมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ในการ
๒.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ซึ่ง
พิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการ
อาจส่งผลต่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการสร้างความเป็น
ปฏิบัติราชการ การได้เข้าสู่ตาแหน่ง
ธรรมให้เสมอภาค เท่าเทียมกัน
และความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๒.๒.๓ ขาดความเข้มแข็งของการใช้บังคับระเบียบกรณีมีการฝ่าฝืน

๗

ปัจจัยเสี่ยง
๓.๑.๑ ระบบอุปถัมภ์ หรือพรรคพวก ยังมีผลต่อการปฏิบัติราชการ
๓.๑.๒ บุคลากรให้ระดับความสาคัญส่วนตัวกับผู้มาติดต่อราชการ
๓.๑.๓ บุคลาการไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๒.๑ บุคลากรขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ ช่องว่างของระเบียบ กฎหมาย และช่องทางการตรวจสอบ
ร้องเรียน ยังเป็นปัญหาอุปสรรค

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์
๓. ด้านธรรมาภิบาล
๓.๑ การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในการปฏิบัติ
ราชการ
- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึด
ผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
- เพื่อให้บุคลกรมีจิตสานึกที่ดีในการเป็น
ข้าราชการ
๓.๒ การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

๘

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง
๑.๘ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินความสาคัญแล้วก็จะต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการ
ดาเนินการต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ซึ่งอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่
ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ
๑. กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดาเนินกิจกรรม การเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน การลด
ขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็น
ต้น
๒. กำรยอมรับควำมเสี่ยง
การไม่ต้องมีการดาเนินกาสรเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก
กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง
โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
๓. กำรลดควำมเสี่ยง หรือควำมคุมควำมเสี่ยง
หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบ
การควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกาหนดแผนสารองในเหตุฉุกเฉิน
๔. กำรกระจำย หรือโอนควำมเสี่ยง
หมายถึง การกระจายหรือโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งเบา
ความรับผิดชอบไป เช่น การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน กิจกรรมควบคุม

๙
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๑๐
ๆ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
และระดับผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิด ความเสี่ยง ในระดับใด การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงด้า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดย
กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดั บของความเสี่ย ง (Degree of Risk) แสดงถึง ระดับ ความส าคั ญ ในการบริห ารความเสี่ย ง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ
ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า(Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
๑๕–๒๕คะแนน
๙–๑๔คะแนน
๔–๘คะแนน
๑-๓คะแนน

ในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ไ ด้จ าก การ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง (Likelihood) และ
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite
Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่ ง จั ด แบ่ ง เป็ น ๔ ระดั บ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น ๔ ส่ ว น (๔ Quadrant)
ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

คะแนนระดับ
มาตรการกาหนด
ความเสี่ยง
๑๕–๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๙–๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
๔–๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง

การแสดง
สีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

๑๒
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรง
5
ของ
ผลกระทบ4
(Impact)
3

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

2

๒

๔

๖

๘

๑๐

1

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การบริหารงบประมาณและการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
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- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- งบประมาณแผ่นดิน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- การจัดทามาตรการ แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ก าหนดความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การบริหารงบประมาณและการเงิน
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๓
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๓. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติ
เมื่ อ พิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ (Likelihood) และความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

๑
๒
๓
๔

การบริหารงบประมาณและการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ

โอกาส ผลกระทบ
๓
๓
๑
๑

๓
๒
๕
๕

ระดับ
ความเสี่ยง
๙
๖
๕
๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความ
รุนแรง
ของ
ผลกระทบ
(Impact)

๕
๔
๓

(๑)

๒

(๒)

๑

(๓), (๓)
๑

๒ ๓ ๔
๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ลาดับ
ความเสี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๓)

๑๕

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง

การบริหารงบประมาณและการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ

ลาดับ ๑
ลาดับ ๒
ลาดับ ๓
ลาดับ ๓

(สูง = ๙ คะแนน)
(ปานกลาง= ๖ คะแนน)
(ปานกลาง= ๕ คะแนน)
(ปานกลาง = ๕ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพ รรณบุรี เขต ๑ ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๒
มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง
(High)
ปานกลาง
(Medium)

ต่า
(Low)

มาตรการกาหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

-

-

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การบริหารงบประมาณและการเงิน
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
ควบคุมความเสี่ยง
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการปฏิบัติราชการ
-

-

๑.๙ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัย
ที่จะเกิดควำมเสี่ยง

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

๑. การบริหารงบประมาณ
และการเงิน

๓

๓

๙

๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัตติ ามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. จัดทาคู่มือระเบียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้งแผน
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัตติ ามคู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินฯ
และกลุ่มแผน
ฯ

๒. การบริหารทรัพยากร
บุคคล

๒

๓

๖

๑. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการกาหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน
หรือคู่มือการให้บริการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด และให้มีการตรวจสอบ
หรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๒. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการโดยกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กาหนด

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑๖

โอกำส

ผล
กระทบ

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

ไตรมำส ๒

๑

๕

๕

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๓. การใช้อานาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์

๑๗

๓. มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ทุกระดับ
อย่างชัดเจน และเปิดเผยเจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
๔. การแต่งตั้งโยกย้าย มีการกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
ขั้นตอนการดาเนินการคุณสมบัติ
ของบุคคลไว้อย่างชัดเจน
๕. ตาแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยง มีโอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชน์หรืออาจถูกกล่าวหาว่าใช้ตาแหน่งในการเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือเคยถูก ร้องเรียนในอดีตให้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการอยู่ในตาแหน่งหน้าที่นั้น
ไว้อย่างชัดเจนและมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๖. พัฒนาบุคลากร โดยกาหนดให้บุคลากรของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีความรู้
เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตาม
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการใดๆ ในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ปฏิบตั ิตาม
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ
ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรือผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว
เงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดี
ความชอบพิเศษ
๕ ห้ามผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นหัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดหาของขวัญตามประเพณี
นิยม หรือวาระต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัว
ของผู้ใต้บังคับบัญชา

๔. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการปฏิบัติ
ราชการ

๑

๕

๕

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด
๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งาน
ในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๕ ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือไม่
ชอบเป็นการส่วนตัว

๑๘

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ ง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

ปัญหาอุปสรรค
- กรณีมีนโยบายเร่งด่วน
หรือความจาเป็นในเรื่อง
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้มี
การเปลี่ยนแปลงความ
จาเป็น จึงทาให้ต้อง
ดาเนินการปรับเปลี่ยน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์

๒๐

- การจัดทางบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผน
งบประมาณ เพื่อจะได้จัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง
- การจัดทาแผนงบประมาณ
คณะกรรมการซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่ได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามคู่มือ

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ เสี่ยงที่เหลือ

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
๑.๑ ด้านการบริหารงบประมาณ ๑.๑.๑ การจัดสรร
- เพื่อให้ระบบบริหาร
งบประมาณไม่เป็นตามความ
งบประมาณและการเงินมี
ต้องการของโรงเรียนหรือกลุ่ม
ประสิทธิภาพ
งานที่ต้องการงบประมาณ
๑.๑.๒ การจัดทางบประมาณ
ต้องครอบคลุมและกระจาย
สู่หน่วยงานซึ่งมีความจาเป็น
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างแท้จริง

รายงานผลการดาเนินการ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เมื่อปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนแล้วจึงส่งผลให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามกาหนดระยะเวลา
- ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีนโยบายด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด โดยให้มีการซ่อมแซม
หรือปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช้
เช่นโต๊ะ เก้าอี้ หากชารุดก็ให้
นักการนาไปซ่อมแซมเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ รวมทั้งการ
ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
คงเหลือ คงเหลือ เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค
- บางครั้งการเบิกจ่าย
ล่าช้า เนื่องจาก
หน่วยงานซึ่งขอเบิกไม่
จัดทาเอกสารให้
ครบถ้วนจึงต้องส่งแก้ไข

๒๑

- การลดค่า
สาธารณูปโภค บางครัง้
เนื่องจากหน่วยงานมี
ห้องประชุมทีส่ ามารถ
รองรับการประชุม
บุคลากรได้จานวนมาก
จึงมีโรงเรียนในสังกัดขอ
ความอนุเคราะห์ใช้ห้อง
ประชุมเพื่อจัดการ
ประชุม จึงส่งผลให้ค่า
สาธารณูปโภคมิได้ลดลง
แม้ในส่วนของสานักงาน
จะได้มีการรณรงค์เรื่อง
การประหยัดแล้วก็ตาม

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๑. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
๑.๒ ด้านการเงิน
๑.๒.๑ การเบิกจ่าย
- เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องคานึงถึงความคุ้มค่า
กับทางราชการ
ความจาเป็นและเกิด
ประโยชน์หน่วยงานมากที่สุด

รายงานผลการดาเนินการ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

รายงานผลการดาเนินการ

๒.๒.๑ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนะคติของบุคลากร
มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร
๒.๒.๒ บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมทั้งการสร้างความเป็น
ธรรมให้เสมอภาค เท่าเทียม
กัน
๒.๒.๓ ขาดความเข้มแข็งของ
การใช้บังคับระเบียบกรณีมี
การฝ่าฝืน

- สร้างองค์ความรู้ในระเบียบ
กฎหมายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- ผู้บังคับบัญชา ให้ความสาคัญ
ต่อการบริหารงานโดยยึดหลัก
ความโปร่งใส มีคุณธรรม และ
ตรวจสอบได้
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
- จัดให้มีมาตรการในการ
ดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

โอกาส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล
- เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ต่อองค์กร
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรม ในการพิจารณาความดี
ความชอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การได้เข้าสู่
ตาแหน่ง และความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง

๒๒

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

๓.๒ การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
- เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

รายงานผลการดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- จัดให้มีมาตรการเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง

๓.๒.๑ บุคลากรขาด
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ ช่องว่างของระเบียบ
กฎหมาย และช่องทางการ
ตรวจสอบ ร้องเรียน ยังเป็น
ปัญหาอุปสรรค

- จัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน
- จัดทามาตรการเพื่อเป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อ
เป็นการป้องกันการใช้อานาจ
หน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่
- ผู้บริหารหน่วยงานมีนโยบาย
ในการมอบสิ่งของต่างๆ แก่
บุคลากรในสานักงาน

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค
- ผู้รับบริการ
บางครั้ง
ยังยึดติดกับความ
เป็นเพื่อน ความ
สนิทสนมส่วนตัว
ทาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วย
ความลาบากใจ
-

๒๓

๓.๑.๑ ระบบอุปถัมภ์ หรือ
พรรคพวก ยังมีผลต่อการ
ปฏิบัติราชการ
๓.๑.๒ บุคลากรให้ระดับ
ความสาคัญส่วนตัวกับผู้มา
ติดต่อราชการ
๓.๑.๓ บุคลาการไม่
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

โอกาส
คงเหลือ

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง

๓. ด้านธรรมาภิบาล
๓.๑ การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง
ในการปฏิบัติราชการ
- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของ
ทางราชการมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
- เพื่อให้บุคลกรมีจิตสานึกที่ดี
ในการเป็นข้าราชการ

ปัจจัยเสี่ยง

ภำคผนวก

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทำโครงกำร เพื่อจัดทำแผน
ปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ มีแผนปฏิบัติรำชกำรใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนรวมทั้งกำรจัดทำแผน
ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกผู้เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน จะส่งผลให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมควำมต้องกำร
อย่ำงแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร รวมทั้งลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่คุ้มค่ำ
และไม่ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริของผู้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล โดยกำรจัดประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์
กำรประเมินควำมดีควำมชอบ, กำรประเมินอย่ำงเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย วัตถุประสงค์ในกำรจัดประชุม
ชี้แจงเพื่อให้ผบู้ ริหำรโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอำนำจหน้ำที่รวมทั้งระเบียบกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
และครูผู้ช่วยซึ่งจะต้องได้รับกำรประเมินจำกผู้บังคับบัญชำ

รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

รำยงำนกำรประชุม
ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
วันอังคำรที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
----------------ผู้มาประชุม
๑. นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
๒.นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
๓.นายจาลอง บุญเรืองโรจน์
๔. นายสินทบ ทองบุญเหลือ
๕. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
๖. นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
๗. น.ส.สร้อยวสันต์ ศรีคาแหง
๘. น.ส.นิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
๙. นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
๑๐. นายศักดิ์ชาย สระแก้ว

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑. นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม
๑๒. นางเกสรา อารยะจารุ
๑๓. น.ส.สุคนธ์ทิพ สาเนียงดี

นิติกร ระดับชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
/๑๔. นางดวงทิพย์...

-๓๐-

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายจาลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ แจ้งข้อราชการในที่ประชุมฯ ว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในช่วงที่ต้องมีการเตรียมการ เป็นครั้งแรกที่ เขตพื้นที่ดาเนินการในเรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นครั้งแรกที่คุณครู ซึ่งยังไม่มีกระบวนการทาในระดับโรงเรียน ทาให้ต้องชี้แจงวันนี้
ในเบื้องต้น การสร้างความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ ขอให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษา
และทาความเข้าใจให้ชัดเจนและดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน จากหนังสือของ
ก.ค.ศ. ทั้ง ๓ ฉบับนี้
๑. หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา จะต้อ งประเมิน ผลการปฏิบั ติ ง านของคุณ ครู ต ามหลั กเกณฑ์แ ละ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
วัน นี้ ก.ค.ศ.ก าหนดฐานในการค านวณและช่ วงเงิ น เดื อนส าหรั บการเลื่ อ นเงิ น เดื อนในแต่ ล ะอั น ดั บ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาแล้ว (ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) วิธีการคานวณภาพใหญ่ เขตพื้นที่
จะวางระบบในเรื่องของครูผู้สอนก่อน ผู้บริหารต้องไปประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูผู้สอนก่อน
เมื่อผู้บริหารประเมินฯ ได้ แล้ วก็สามารถเรียงลาดับ คุณครูไ ด้เป็นเปอร์เซ็นต์ไ ด้ ในปีนี้สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวจะแบ่ง
การประเมินฯ ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ดี (๓๐%)ดีมาก (๔๐%)และ ดีเด่น (๓๐%)
เรื่องสาคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูให้ชัด แบ่งคุณครูให้เป็น
ระดับให้ได้ เพราะการประเมินฯเป็นเรื่องที่จะไม่ทาให้เกิดการกระทบกระทั่ง ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ
/นายจาลอง...

- 40 ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สาหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๓ การใดที่เคยดาเนินการได้ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ และมิได้กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.
ศ.นี้ จะดาเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดรายละเอียดภาคผนวก
หน้า ๑๙–
๒๘จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ
นายสินทบ ทองบุญเหลือ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งข้อราชการในที่ประชุมฯ
ว่า ขอเรียนผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ตาแหน่งครูในโรงเรียนของท่านที่เปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารของเขต
พื้นที่ ยกเว้นตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน ที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เขตพื้นที่จะนามาพิจารณาย้ายในครั้ งนี้
ซึ่ง กศจ.สุพรรณบุรี จะประชุมพิจารณาย้าย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการย้ายภายในเขตพื้นที่ หรือ
ต่างเขตพื้นที่ ขึ้นอยู่กับคาร้องขอย้ายของผู้ยื่นมา และดูว่าตรงกับเอกที่ท่านผู้บริหารต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ตรง
ไม่มี ต้องไปเรียกบัญชีจาก กศจ.สุพรรณบุรี หรือ กศจ.จังหวัดอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ช่วงนี้
โรงเรียนที่มีตาแหน่งที่ผู้สอบผู้บริหารได้ และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่
สพฐ.กาหนด ให้ท่านแก้ปัญหาภายในไปก่อน เช่น การจัดครูสอนแทนเขตพื้นที่จะพยายามดาเนินการให้เร็ว
ที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ
๓.๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยคาขอ
นายสินทบ ทองบุญเหลือ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งข้อราชการในที่ประชุมฯ ว่า
๑. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดย
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน ๓ คน ประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการสถานศึก ษา หรือรองผู้ อานวยการสถานศึก ษาเป็ นประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษาจานวนหนึ่ง คนเป็ นกรรมการและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งครูที่ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้
/2.1

- 41 ๒.๑ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสาม
เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และในการประเมินแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการ
ประเมินให้ครูผู้ช่วย และรายงานผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
๒.๒ เมื่อครบเวลาสองปีให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม เสนอต่อผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เพื่อพิจารณาต่อไป
๓. แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๓.๑ แบบสรุปผลการประเมิน สาหรับคณะกรรมการนาผลการประเมินจากแบบประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย มาหารือและสรุปลงในแบบสรุปผลการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะใน
การปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
๓.๓ให้คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยทุกสามเดือนเป็นเวลาสองปี รวม ๘ ครั้ง
การประเมินผล ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๕๐
การประเมินผล ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐
๓.๔ แบบสรุปผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
๓.๕ การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ
ระดับ ๑ เท่ากับ ๑ คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง
ระดับ ๒ เท่ากับ ๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน หมายถึง ดี
๒. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
๑. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง ครู
ผู้ช่วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
๓.ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนด เพื่อให้ครูผู้ช่วยมี
คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติต้นและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังต่อไปนี้
/3.1 การมีวินัย...

- 42 ๓.๑ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๒ การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๓.๓ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓.๔ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน
๔. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน ๓ คน โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
๔.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ให้คณะกรรมการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนาการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
๕. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผลการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๖. ผู้ ที่ ผ่ า นการประเมิ นการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ต้ อ งมี ผ ลประเมิ น จาก
กรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้
๖.๑ ครั้งที่ ๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ครั้งที่ ๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ ครั้งที่ ๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๖.๔ ครั้งที่ ๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๗. แจ้ งผลการประเมิน โดยมี ข้อ เสนอแนะ จุ ดเด่น จุ ดที่ ควรพั ฒนา และข้ อสั ง เกตจากการ
ประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษารายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเพื่อ
นาเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ
/8. สรุปผล...

- 43 ๘. สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวันนับแต่ครบ
สองปี แล้ให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ พิจารณา
๓. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้
กาหนดแบบบันทึกการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.แบบประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย มี
องค์ประกอบ ดังนี้
๑.๑ ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นครู (๘ คะแนน)
๖) จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)
๑.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)
๔) การทางานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน)
๒. เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินแต่ละรายงานให้กรรมการประเมิน ดาเนินการดังนี้
๒.๑ พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตน
และการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแบบประเมินด้านการปฏิบัติต้นและแบบประเมินด้านการปฏิบัติง าน โดยทา
เครื่องหมาย √ ในวงกลมหน้าเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน
๒.๒ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
ระดับคุณภาพนั้น โดย ระดับ ๔ หมายถึง
ดีมาก
เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับ ๓ หมายถึง
ดี
เท่ากับ
๓
คะแนน
ระดับ ๒ หมายถึง
พอใช้
เท่ากับ
๒
คะแนน
ระดับ ๑ หมายถึง
ปรับปรุง
เท่ากับ
๑
คะแนน
(กรณีที่ได้ระดับ ๑ ต้องระบุเหตุผลในบันทึกข้อสังเกต ๆ ให้ชัดเจน)

- ๔4–
๒.๓ ในแต่ละข้อย่อยให้นาผลการประเมินในแต่ละช่องมารวมกัน แล้วแทนค่าใน
สูตรคานวณที่กาหนดไว้ในแบบประเมินในแต่ละรายการ (ใช้เป็นหลักทศนิยม ๒ ตาแหน่ง)
๒.๔ ให้นาคะแนนการประเมินที่ได้จากข้อ ๒.๓ บันทึกลงในช่องคะแนนการ
ประเมิน (ท้ายตารางของแต่ละข้อ)
๒.๕ ให้กรรมการประเมิน รวมคะแนนการประเมินในแต่ละด้าน แล้วบันทึกลง
ในช่องรวมคะแนนการประเมิน (ท้ายตารางของแต่ละด้าน)
๒.๖ ให้กรรมการประเมิน บันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนา ในรายการที่ประเมิน
๓. วิธีการลงบันทึกสรุปผลการประเมิน ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ให้นาคะแนนการประเมินและข้อสังเกต ฯ จากแบบประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ของกรรมการแต่ละคน มาบันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๓.๒ คานวณหาผลรวมคะแนนในแต่ละด้านจากกรรมการทุกคนเฉลี่ย โดยผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ตัดสินในข้อ ๔
๔. เกณฑ์ตัดสิน
ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานโดยกาหนดให้มีคะแนนรวม
๑๐๐คะแนน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) และองค์ประกอบด้านการ
ปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกหกเดือน
รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
ครั้งที่ ๒ ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า ๒๔ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
ครั้งที่ ๓ ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า ๒๘ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่า ๔๒ คะแนน
ครั้งที่ ๔ ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า ๒๘ คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ากว่า ๔๒ คะแนน
/จึงเรียน...

- 45 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตในสานักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาติดต่อราชการที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ถ้าต้องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสานักงานเขต ท่านสามารถไปลงทะเบียน
เพื่อขอใช้ที่ห้อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารอานวยการ ชั้น
๒ ท่านขอใช้เพียง ๑ ครั้ง สามารถใช้ได้ตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางสาวนิศรา เจริญผล)
(นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ด้านการใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดให้มี
ช่องทางเพื่อให้ผู้ที่ถูกเรียกรับผลประโยชน์ได้ร้องเรียนผ่านทางเว๊บไซต์

ลิงค์เว๊บไซต์ http://www.suphan1.go.th/suphan1/

การดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้านการใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้มีนโยบายในการให้ของขวัญ สิ่งของ
หรือของรางวัลใด ๆ แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เพื่อลดการมอบสิ่งของให้แก่ผู้บริหารเพื่อผลตอบแทนด้านอื่น

ลิงค์การลงประชาสัมพันธ์ http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/lawyer01/035

กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรณีกำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้แจ้งให้ส่วนงำนกำหนดขั้นตอน
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรให้บริกำร เพื่อลดปัญหำกำรเลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำร

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ยน
ข้ อร้ องเรี ยน

กลุม่ กฎหมายและคดี
รับเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์

ไม่ใช่
๒ วัน

เรื่ องภายใน
หน่วยงาน
หรื อไม่
ใช่
๒ วัน

ส่งให้ หน่วยงานรับผิดชอบ

แจ้ งผลการดาเนินการเบื ้องต้ น
ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ

เสนอ ผอ.สพป.สพ.๑ พิจารณา
ผอ.สพป.สพ.๑ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สืบสวนข้ อเท็จจริ ง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๓ วัน

๑๕ วัน

ดาเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริงให้
แล้ วเสร็จภายใน ๗ วัน หากมีเหตุผล
ความจาเป็ นให้ ขอขยายเวลาสอบสวน
ผลการ
สอบสวน/พิจารณา
แจ้ งผล
ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ

คาขอร้องเรียน
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน.......................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน.........................................................สังกัด....................................................................
ตาแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้...........................................................
..............................................................................................................................................................................
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้ร้องเรียน
(...............................................)
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.............
คาแนะนาการทาหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
๑.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
๑.๒ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัดผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
๑.๓ บรรยายการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
๑) การกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาเหตุนั้นอย่างไร
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้สานักงาน
สามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้

Flowchart กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

Flowchart กลุ่มนิเทศฯ

Flowchart ตรวจสอบภำยใน

Flowchart กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

Flowchart กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

